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Vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 19 mars
2010 i Riddarhussalen kommer nedanstående medaljer
och priser att utdelas.
Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till professor
Vésteinn Ólason, Reykjavik, för hans framstående insatser som förnyare av
forskningen om den isländska litteraturen och som bevarare och förvaltare av
det isländska handskriftsarvet.
Prissumman är 800 000 kr.
Rettigska priset till professor Olle Ferm, Stockholm, för hans gedigna och
idérika forskning om det medeltida samhället som har levandegjort den
europeiska kulturen långt över nations- och ämnesgränser.
Prissumman är 200 000 kr.
Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande till
docent Ingrid Sjöström, Stockholm, för hennes engagemang och omfattande
verksamhet inom bebyggelsehistoria och kyrkoantikvarisk forskning.
Akademiens jetong i guld till ambassadör Ingmar Karlsson, Lund, för hans
inkännande författarskap som har vidgat vår kunskap om Europas och
Mellanösterns folk och kulturer.
Akademiens förtjänstmedalj i guld till professor em. Ulf Olsson, Göteborg,
för hans mångsidiga och förtjänstfulla medverkan i Akademiens
förvaltningsutskott.
Antikvariska medaljen i silver till redaktören, fil. kand. Roger Axelsson,
Stockholm, för hans mångåriga forskning inom projektet Det Medeltida
Sverige.
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Beskowska stipendiet till fil.dr Fredrik Gregorius, Lund, för hans arbete om
modern asatro, där han i ett idéhistoriskt perspektiv har undersökt
sammanhang som kan peka mot politisk extremism, nyandlighet eller nationell
nostalgi.
Prissumma 50 000 kr
Warburgska priset till fil.dr Pär Alexandersson, Uppsala, för hans metodiska
undersökningar av idéer om åldrande och visdom i västerländsk kultur- och
litteraturhistoria, från Cicero och Seneca till Geijer och Fredrika Bremer.
Prissumma 50 000 kr
Uno Lindgrens pris till professor Olof Eriksson, Växjö, för hans
genomträngande studier av svenska och franska språken ur kontrastiv
synvinkel som i hög grad har befrämjat de svensk-franska kulturkontakterna.
Prissumman är 50 000 kr.
Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten 2008-2009
till fil.dr Jonas Asklund, Greifswald, för hans arbete Humor i romantisk text.
Om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820),
C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825).
till fil.dr Jesper Larsson, Uppsala, för hans arbete Fäbodväsendet 1550-1920. Ett
centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem.
till fil.dr Johan Ling, Göteborg, för hans arbete Elevated Rock Art – Towards a
maritime understanding of rock art in northern Bohuslän, Sweden.
till fil.dr Johan Östlind, Lund, för hans arbete Nazismens sensmoral. Svenska
erfarenheter i andra världskrigets efterdyning.
Prissumman är 50 000 kr till var och en.
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Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet –
för år 2010 inriktat mot ämnesområdet samhällskunskap, ekonomi och geografi.
till rektor Leif Jarlén, Folkuniversitetets Gymnasium i Skövde, som under en
lång gärning som lärare och skolledare har utvecklat ämnet samhällskunskap
både för elever och för lärare.
till gymnasielärare Dan Warghagen, Hersby gymnasium, Lidingö, som på
samtliga stadier i skolan har arbetat för att bredda geografiämnet globalt och
tvärvetenskapligt.
till gymnasielärare Henrik Åberg, Martin Koch-gymnasiet, Hedemora, som
med idéer, kunskaper och humor får sina elever att bli delaktiga i
undervisningen i ekonomiska ämnen och geografi.
Prissumman är till var och en 50 000 kr jämte 20 000 kr till skolans bibliotek.

